
TEAM LEEFOMGEVING NOORD-WEST 2019-2020 

Van Wijken Weten 

Met 'Van wijken weten' sluit de gemeente steeds beter aan op dat wat in de wijk leeft. Bewoners krijgen daarbij 

meer invloed op dat wat in de wijk nodig is en wat de wijk belangrijk vindt. Dat doen wij door:  

 

1. Ruimte te geven aan initiatieven van de wijk. Denk hierbij aan het realiseren van een speeltuin, een 

gezamenlijke moestuin voor de buurt.  

De rol van Team Leefomgeving is dan het adviseren van de initiatiefnemers, het verbinden van de 

initiatiefnemers met andere initiatieven in de wijk/stad, het aansluiten van collega's uit de gemeente, het 

meedenken over subsidiemogelijkheden en soms het beschikbaar stellen van budget. 

Dus alle ruimte voor u om met goede ideeën te komen en vooral ook hierin iets mee te doen en op te 

pakken. Mooi voorbeeld is het initiatief van de dames van de "Poepgroep" in de strijd tegen 

hondenpoepoverlast in Klarendal. 

 

2. Ruimte te geven aan initiatieven die in samenspraak tussen de wijk en de gemeente ontstaan. Denk 

hierbij aan het realiseren/behouden van een ontmoetingsplek voor de buurt, een oplossing voor de 

parkeeroverlast.  

Onze rol is dan naast de hiervoor genoemde rollen vaak ook het aansturen van het proces of uitzetten 

van opdracht bij collega's uit de gemeente of bij een externe partij die wij er samen bij betrekken.  

 

3. Toe te zien op maatwerk voor initiatieven waarvan de inwoners het prima vinden als de gemeente ze 

oppakt. Denk hierbij aan onderhoud van het groen in de wijk, het vernieuwen van bestrating, 

ondersteuning geven aan jongeren die vastlopen, hulp bieden aan kinderen die ongelijke kansen hebben, 

maatregelen voor onveilige verkeersituaties. De gemeente mag deze onderwerpen oppakken, maar de 

bewoners vragen dan wel ruimte voor maatwerk, immers niet alle wijken zijn hetzelfde. Zo heeft een wijk 

met veel kinderen andere voorzieningen nodig dan een wijk met veel ouderen. Inwoners mogen van de 

gemeente verwachten dat de gemeente ruimte geeft aan maatwerk. 

Onze rol is dat wij voor de onderwerpen die de gemeente regelt - samen met de wijk - toezien op het 

benodigde maatwerk en dat waar nodig aanjagen.  

 

Uiteindelijk is het doel om zo - in elke wijk - de goede dingen te doen en deze zo goed mogelijk te doen! 

Dit met onze bovengenoemde 'petten' op: Als aanjager, adviseur, verbinder, beslisser of opdrachtgever.  

 

 

DE WIJKEN IN ONS GEBIED EN DE EERSTE AANSPREEKPUNTEN: 

 

 

 
 

A. Heijenoord / Lombok / Klingelbeek e.o. 
 

B. Sint Marten / Sonsbeek / Transvaal 
 

C. Klarendal 
 
D. Burgemeesterswijk / Hoogkamp 

 
E. Schaarsbergen 

  

Naam Telefoon Mail Aanspreekpunt 

Els van Outvorst 06 2213 8101 els.van.outvorst@arnhem.nl A 

Caroline Baarschers 06 4681 5467 caroline.baarschers@arnhem.nl B 

Silvia Groosman 06 5342 6901 silvia.groosman@arnhem.nl C 

Fred de Bruijn  06 3734 8074 fred.de.bruijn@arnhem.nl D 

Bernhard Groenenberg 06 1355 4486 bernhard.groenenberg@armhem.nl E 
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SPEERPUNTEN: 

KLARENDAL 

Is een eigenzinnige en ondernemende wijk. Het 

bewonersoverleg is actief en heeft een aanzienlijk 

bereik onder haar wijkbewoners. Men staat graag 

zelf aan het stuur maar wil daarin wel gefaciliteerd 

worden. De diversiteit van haar bevolking, haar 

gemengd leefmilieu, siert de wijk en dat gaat over 

het algemeen goed samen.  

Er is een specifieke aanpak in Klarendal/StMarten 

om achterstanden bij Kinderen te voorkomen en 

weg te nemen, 'Kansrijk Opgroeien' genaamd. 

Doel van deze geïntegreerd aanpak van 

samenwerkende maatschappelijke partners en 

onderwijs binnen Klarendal/StMarten is een 

betere samenwerking.  

Vroeg signalering verbeteren en activiteiten op maat voor alle kinderen in verschillende leeftijdscategorieën. 

 

Klarendal heeft stedelijk beschouwd gemiddeld een hoger percentage werkzoekenden. Het aantal Klarendallers 

met een uitkering en schuldhulpverlening is hoog, evenals het aantal Klarendallers met een laag inkomen. 

Klarendallers zijn vaker laag opgeleid. Er zijn dan ook veel huishoudens en alleenstaanden met een inkomen tot 

maximaal 120% van het sociaal minimum.  

Dat betekent dat inzet op werk en meedoen een belangrijke opgave is en blijft. Middels een samenwerking van 

Wijkteams Arnhem met Werk&Inkomen, zetten we in om meer mensen aan het werk te krijgen en meer in de wijk 

gebruik laten maken van activerend werkplekken of vrijwilligerswerk.  

We zetten in op het ondersteunen van vrijwilligers en actieve bewoners in het werk dat zij doen. Om dit te 

bereiken blijven we hen ondersteunen via opbouw en participatiewerk via Rijnstad en via de studenten in de wijk, 

die via Rijn-IJssel de opleiding 'Sociaal Werker' volgen. We ondersteunen projecten waar iedereen uit Klarendal 

elkaar kan ontmoeten of samen eten, zoals de Landenkookgroep en de Wasplaats. Evenals projecten door 

bewoners die er op gericht zijn de wijk schoon te houden, beter om te gaan met afval en te vergroenen. 

Het MFC Klarendal wordt niet altijd geroemd om haar gezellige uitstraling maar het is wél een goed 

verzamelgebouw voor scholen en andere organisaties in de wijk. De betrokkenheid en de goede samenwerking 

van de maatschappelijke partners binnen het MFC is hierin de verbindende factor. 

Klarendal is een drukke en krappe wijk, grenzend aan de binnenstad. De ruimte is beperkt en de parkeerbehoefte 

groot.  

 

Kort samengevat de Speerpunten in Klarendal; 

 Kansrijk Opgroeien; Wij willen achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken. We verbeteren de 

ontplooiingskansen van kinderen. Dit doen we door vroegtijdig achterstanden op te sporen en hierop 

integraal te acteren waarbij ouderbetrokkenheid cruciaal is. We richten ons in het bijzonder op de groep 

van 0-14 jarigen. 

 Het ondersteunen van ontmoetingsplekken in de wijk zoals; De Wasplaats, De Leuke Linde en 

Landenkookgroep. Daarnaast zetten we bewonersondersteuning op maat (opbouw/participatiewerker)  in 

voor ontmoetings- en participatie initiatieven en het bewonersoverleg 

 Ondersteunen we groen initiatieven en schoon houden van de openbare ruimten in samenwerking met 

de werkgroep Schoon Klarendal 

 Ontwikkelen van een Parkeerplan Klarendal Zuid in samenspraak met bewoners 

 Samenwerking van Wijkteams Arnhem met Werk & Inkomen in de wijk, met als doel meer mensen aan 

het werk en het vergroten van kansen hierop. 

 Ondersteunen en verbinden van de Overlast Werkgroep Klarendal 

 

 



 

Speerpunt Kansrijk Opgroeien toegelicht; de HuisWerkClub 

Als ik ergens trots op ben en waar ik energie van krijg dan is het wel wat we nu voor de kindergroep van 

2-12 hebben bereikt in de wijk! 

Dat is namelijk een dagelijks naschools programma voor kinderen uit Klarendal en St. Marten, die het van 

huis uit wat moelijker hebben dan andere kinderen uit Arnhem. 

Na school kan deze groep kinderen meedoen aan tal van georganiseerde activiteiten zoals; sport (ook 

peuters samen met ouders/hattrick Vitesse enz.), creatief bezig zijn, taal en leesvaardigheid, rekenen, 

weten wat je eet/koken, weerbaarheidstraining en met aandacht voor muziek en theater. 

De ouderbetrokkenheid is belangrijk bij de ontwikkeling van het kind, samen houden ze een logboekje bij 

en worden vaker betrokken bij activiteiten. 

Dagelijks staat een grote groep professionals, stagiaires en vrijwilligers klaar, onder andere van Rijnstad, 

het Sportbedrijf, De Leuke Linde, Sociale Wijkteams en Kunstrijk. Zonder deze samenwerking van deze 

groep was dit naschools programma maken niet mogelijk. 

Voorjaar 2018 zijn we gestart met de voorbereidingen; dat wil zeggen de behoeften bij kinderen/ouders 

en wijkpartners in kaart brengen, dit hebben we met elkaar vertaald in een jaarplan. De benodigde 

capaciteit en ruimte op ingekocht. In januari 2019 was de start van het programma na school direct een 

supersucces en het loopt storm!! 

In 2020 ontwikkelen we gestaag verder en we breiden uit; onder andere met muzikale en culturele 

activiteiten, focussen we op nog meer ouderbetrokkenheid om beter te weten wat er speelt en te doen 

wat nodig is! De activiteiten vinden plaats in en om het MFC. 

 

 

 

 


